
  

 

Boletim  

Informativo 
25  de setembro de 2016—ANO XXX 

UMA PROFECIA PARA NÓS! 
“E outra vez diz Isaías: Uma raiz em Jessé haverá, e, naquele que se levantar para reger os gentios, os  

gentios esperarão.”          (Romanos 15-12) 
 
 Deus levantou Paulo para pregar para aos povos gentílicos, para anunciar a palavra da salvação. 
Paulo veio mostrar ao povo que todas as profecias ditas a respeito de Jesus no antigo testamento haviam 
se cumprido, que a palavra de Deus é fiel e nada cai por terra.  
 Nos nossos dias o homem se especializa em questionar a fé. O problema é que vemos dentro da 
igreja atual tantos questionamentos, tantos argumentos e pouca, ou nenhuma, disposição para se praticar 
a fé, a perseverança, a paciência, a longanimidade. Assumimos todos os papéis de um tribunal: juiz, pro-
motor, testemunha e júri. Só não aceitamos ser réus. Mas o texto lido nos diz que cabe aos gentios, cabe a 
igreja esperar. 
E outra vez diz Isaías: Deus nos desperta para o que realmente importa: o tempo profético. O plano de 
Deus é despertar o anseio pelo salvador. Isaías não convivera com o Senhor Jesus como homem, mas fala-
va com intimidade, pois ele se entregava ao profético. Hoje nós também vivemos no tempo profético do 
Pai, Jesus. Hoje ele não está mais profetizado para nós, ele está revelado. Podemos dizer com intimidade, 
pois a cada dia sentimos a sua presença em nossa vida e sabemos que da mesma forma que todas as pro-
fecias se cumpriram, assim também se cumprirá todas as promessas que Deus nos tem feito em sua Pre-
sença. 
Uma raiz em Jessé haverá: Era a confirmação da restauração de Deus com seu servo Davi (2 Crônicas: 
7:18), era uma profecia sobre Jesus. O texto o relaciona como uma raiz em (Isaías: 53-2) Pois foi subindo 
como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. 
Função da raiz: fixar (firmar) a planta: Jesus veio com esse propósito, firmar o coração do homem em sua 
presença, pois estava como que caído e através do madeiro estabeleceu em nossas vidas sua salvação. 
Dar nutrientes e água à planta: Através de Jesus e em Jesus é que alcançamos a graça salvadora, a vida 
eterna, o refrigério do Espírito Santo que nos conforta a cada dia. 
E, naquele que se levantar para reger (Governar como rei) os gentios: hoje podemos dizer: Jesus é o nos-
so Rei! Ele governa nossas vidas, somos o povo do Deus dos Exércitos, o Rei da Glória.  
Os gentios esperarão: A cada dia nós esperamos o Amado de nossa alma, estamos todos os dias dizendo 
Volta amado meu, És nosso Rei, nosso Salvador. Esperamos pois o Senhor Jesus nos prometeu, Ele voltará. 
Aleluia!! 
 
 A igreja tem a responsabilidade de uma mensagem: há uma esperança e uma promessa para 
aqueles que se apegam à Palavra, às promessas de Deus. 
 É tempo de anunciar esta promessa, esta vitória: uma raiz, que rege e que nela podemos espe-
rar. A mensagem da Igreja Graça Maior é esta: esperamos até esse tempo, mas agora é tempo de deixá-lo 
sustentar e reger a nossa vida. A nossa fé. 
 

“E acontecerá, naquele dia, que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos,  
e o lugar do seu repouso será glorioso.”  (Isaías 11-10) 

 
Pr. Eduardo Teixeira Damaceno 

  

 

FAÇA PARTE DE  

UMA CÉLULA: 
 

Célula de Homens: 

3ª feira—20h 

Líderes: Maurício e  

Pr. Roberto (Sede IGM) 

Célula de Mulheres: 

5ª feira—20h (quinzenal) 

Líder: Amanda 

Célula de Mulheres: 

3ª feira—20h  

Líder: Beth Dias 

Célula de Mulheres com 

crianças: 5ª feira—19h 

Líder: Joana 

Célula de Jovens Casais: 

2ª feira—20h (quinzenal) 

Líderes: Martin e Juliana 

Célula de Adolescentes 

(fem/quinzenal): Sáb.— 15h    

Líder: Camila 

Célula de Adolescentes 

(masc): 3ª feira—19h30 

Líder: Martin 

Igreja em Células  
Relacionamentos em Cristo 

 Na igreja de Atos os discípulos 
reuniam-se nos lares. Ali os recém-
convertidos eram acolhidos, apren-
diam a respeito de Jesus, suas ne-
cessidades eram supridas, recebiam 
cuidados e acompanhamento até se 
sentirem aptos para cuidarem com 
carinho de outros.  
 A Visão da Igreja Graça Maior 
é “Levar as pessoas a um crescente 
relacionamento com Jesus Cristo”. 
Cremos que essa é uma das estraté-
gicas bíblicas mais eficazes para o 
desenvolvimento de uma vida cristã 
saudável! 



  

 

CLASSIFICADOS 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 

Versículo da Semana:  
“Deem graças ao Senhor, porque ele é bom. O seu amor dura para 
sempre! 
Deem graças ao Deus dos deuses. O seu amor dura para sempre!” 

 
(Salmos 136:1,2) 

SONHO REALIZADO! 
“Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. 
Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de ale-
gria. Até nas outras nações se dizia: "O Senhor fez coisas grandiosas por 
este povo". 
Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. 
Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. 
Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. 
Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos 
de alegria, trazendo os seus feixes.” 

(Salmos 126:1-6) 

  

 

DOMINGO:  

Escola Bíbica Dominical : 17h50 

Culto: 19h 

 

QUARTA-FEIRA:  

Encontros de Oração:  20h 

 

TERÇA à SEXTA-FEIRA: 

Centro de Treinamento Comunitário 

e Sede Administrativa:  13h às 19 h 

 

 

NOVO ENDEREÇO: 

Rua: Campos Sales, 134  

Bairro Calafate 
 

 

 

CLASSIFICADOS 
 Aulas de Inglês  (todas as idades )  

       Gleyce Moreira 99927-9960 

 Psicóloga Clínica - Solange Pereira 

       3037-7437 / 98306-8290 

 Consultor Óptico - Óculos e lentes de  

       Contato - Valter de Jesus - 98637-5583 

 Produtos de Limpeza em geral -  

       (Institucional/doméstico) - Maurício 

       Silva— 99507-0507 / 97360-9559 

 Perfumaria / Cosméticos -  Mônica 

       97591-7017 

 Cuida-se de crianças (de 3 à 10 anos) 

       Fabiana  - 99132-3483 

 Revisão de Trabalhos Acadêmicos  

       (Português e ABNT) - Lucas Kind  

        98855-3746 

 
Tels: (31) 3371-5879 / 2526-2271 

Site (em construção) : www.gracamaior.org              

E-mail: secretaria@gracamaior.org 

Facebook: Graça Maior BH 

Feminina  
 
 

MULHERES VALOROSAS!  

Nosso próximo encontro 
será em breve e em 
nosso novo templo.  

Fiquem atentas! 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/136/1,2
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/126/1-6

